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RESUMO 

 

O trabalho investiga os aspectos teóricos e empíricos que justificaram, ao longo do 

tempo, a diferenciação entre a política externa e as demais políticas públicas. Em ambos 

os aspectos, mudanças recentes têm questionado essa diferenciação, com consequências 

para a análise e a prática da política externa. O estudo foca-se no caso brasileiro, 

esmiuçando suas especificidades, sobretudo após a democratização do país, marcada 

pela Constituição Federal de 1988. A partir de então, investigará se e quanto a política 

externa foi modificada nos últimos anos, questionando se esse movimento está a 

aproximá-la das demais políticas públicas do país. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 As literaturas de Análise de Política Externa e a de Política Externa Brasileira 

têm crescentemente questionado a diferenciação existente, na teoria e na prática, entre a 

política externa e as demais políticas públicas. Figueira afirma que 

 
no que se refere a questões relativas a política externa, a problematização da 

permeabilidade institucional, transparência e desconcentração política foi 

tratada mais tardiamente entre teóricos e políticos. Até a década de 1970, as 
agendas diplomáticas dos Estados estiveram concentradas em temas de ‘alta 

política’, voltados predominantemente ao hard power, caracterizado pelo alto 

grau de sigilo e sensibilidade das temáticas inter-estatais. Após esse período, os 

temas soft emergem como pauta central nessas agendas e, consequentemente, 
no caso do Brasil, a concentração de poder decisório no Ministério das Relações 

Exteriores e sua dinâmica altamente insulada passa a ser problematizada, uma 

vez que questões de política externa com características multidimensionais 
demandavam, com cada vez mais frequência, uma dinâmica interativa entre as 

burocracias federais, bem como um diálogo mais estreito entre os poderes 

Executivo e Legislativo na conformação das posições internacionais do país. 
(Figueira, 2010, p.6) 

 

 

Por meio de análise da visão teórica das Relações Internacionais sobre a política 

externa e sobre a dinâmica entre os países; das mudanças ocorridas no mundo a partir da 

segunda metade do século XX, e seu impacto sobre a política mundial, serão expostos 

os atuais desafios enfrentados pelos órgãos responsáveis pelas relações exteriores. 

Posteriormente, a partir da leitura das especificidades da política externa brasileira 

(PEB), o trabalho pretende questionar quanto a distinção entre a política externa e das 

demais políticas públicas, em suas diversas fases, decorre da própria dinâmica da 

política externa na atualidade, e quanto é resultado de peculiaridades dessa política no 

país. O trabalho não pretende chegar a respostas definitivas quanto a essa questão, mas 

sim discutir a tema de um ângulo multifacetado e apresentar os argumentos de 

especialistas na área.  

Nas palavras de Beshara, a política exterior não é um “objeto uno, mas plural. A 

PEB é composta por linhas de atuação paralelas, embora possivelmente comunicáveis, o 

que resulta em estratégias autônomas de diferentes atores” (Beshara, 2008, p.29). 

Entretanto, fez-se a opção por realizar uma reflexão sobre a política externa de modo 

amplo, sem escolher nenhuma política específica, apesar de reconhecer que cada área 

temática está sofrendo modificações de maneiras distintas. 
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No campo teórico, a discussão foca-se nas especificidades da política externa, 

que justificariam a consideração e a prática da política externa de modo distinto da 

aplicada para as demais políticas públicas. Cabe considerar a questão da influência das 

teorias dominantes da disciplina de Relações Internacionais, que informam não apenas o 

conteúdo da política externa, mas também seus níveis de transparência e 

democratização nas diversas fases dessa política. Subjacente a esse debate encontra-se 

uma discussão entre a divisão entre as esferas interna e internacional. 

 Em relação à prática, a distinção é normalmente justificada porque a política 

externa é, por excelência, um campo de afirmação da soberania estatal, e por isso seria 

vista como uma política de Estado, e não de governo, exigindo a adoção de uma 

perspectiva estratégica de longo prazo. No entanto, percebe-se a influência do processo 

de globalização, que crescentemente questiona as fronteiras nacionais, com nítidos 

impactos sobre o modo de fazer política e também, consequentemente, sobre a dinâmica 

entre a política externa e as demais políticas públicas.  

Novos atores passam a ter importância na política mundial, e os países passam a 

ser cada vez mais interdependentes, em assuntos diversos como economia, meio 

ambiente e energia, numa agenda internacional em crescente expansão. Nesse novo 

cenário, a diferenciação entre políticas públicas internas e a política externa deixa 

progressivamente de fazer sentido, uma vez que todas, ou quase todas as políticas 

públicas passam a sofrer influência do ambiente externo. A política exterior torna-se, 

nessa conjuntura, mais “politizada”. Passa a ser objeto de maior atenção da mídia e 

figurar crescentemente em debates eleitorais. 

Será importante para esse trabalho a argumentação de Christopher Hill (2003), 

cuja visão é compartilhada por uma parcela significativa dos estudiosos de Análise de 

Política Externa, uma subárea das Relações Internacionais, de que a ampliação da 

agenda diplomática e a entrada de novos atores nas relações internacionais representa 

uma dos grandes desafios atuais, senão o maior, dos órgãos responsáveis pela política 

externa. O autor chega a falar de uma “nova política externa”.  

Após a discussão sobre o contexto em que ocorre a política externa, cabe uma 

discussão específica sobre a política externa do Brasil, cujo órgão responsável, o 

Ministério das Relações Exteriores (MRE), também chamado de Itamaraty, tem 

reconhecidamente, na literatura especializada, uma tradição de centralização e 

insulamento burocrático. No caso brasileiro, há ainda, além do já citado desafio atual 

aos órgãos estatais que conduzem a política externa, a influência do contexto 
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democrático do país, que exige, no mínimo, maior transparência na realização dessa 

política, e possivelmente também um processo decisório mais participativo e meios de 

controle e de avaliação. 

 O estudo baseia-se na leitura e análise de bibliografia das áreas de Relações 

Internacionais, Ciência Política, Políticas Públicas e Política Externa Brasileira. 

O capítulo 2 apresenta definições conceituais para delimitar o campo de estudos 

da presente monografia. O capítulo 3 traz a discussão teórica da disciplina de Relações 

Internacionais sobre política externa, ponderando sobre a influência que diferentes 

correntes tiveram sobre a prática. A análise sobre o aspecto empírico e suas implicações 

sobre a política externa será exposta no capítulo 4. Cabe ressaltar que os aspectos 

teóricos e empíricos estão profundamente conectados, como será possível perceber ao 

longo do texto do trabalho. A teoria informa a prática e vice-versa. A escolha por dividi-

los em dois capítulos é fruto de uma escolha metodológica. O capítulo 5 focar-se-á nas 

especificidades na política externa brasileira, e como essa está respondendo aos recentes 

desafios apresentados nos capítulos anteriores, sobretudo após a redemocratização do 

país. O capítulo 6 trará as considerações finais. 
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II. DEFINIÇÕES CONCEITUAIS 

 

 As Ciências Sociais têm diversas especificidades metodológicas. Uma delas é a 

dificuldade de delimitação de seus objetos de estudos, que, quando fruto de 

discordância, dificultam o diálogo entre estudiosos. Os dois conceitos centrais 

trabalhados no presente trabalho padecem desse problema. 

A literatura de Políticas Públicas conta com uma constelação de definições para 

o conceito. Celina Souza defende que “não existe uma única, nem melhor, definição 

sobre o que seja política pública” (Souza, 2006, p.24). Muitas delas enfatizam aspectos 

distintos do conceito – alguns se focam em seu processo, outros na(s) fonte(s) de onde 

emanam e outros nas intervenções que produzem na sociedade e suas motivações. 

Saravia define política pública como  

 
um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a 

introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. Decisões que 

são condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas 
provocam no tecido social, bem como pelos valores, idéias e visões dos que 

adotam ou influem na decisão (Saravia, 2006, p.27). 

 

 Souza defende que em Estados complexos como o que existem atualmente, 

especialmente em democracias, os governos têm autonomia relativa para formular e 

implementar suas políticas, uma vez que sofrem pressões internas e externas. A autora 

ressalta que a margem dessa autonomia depende da área temática e do momento 

histórico. Desse modo, cada política pública teria suas próprias especificidades.  

A classificação mais conhecida na área, segundo Souza, seria a realizada por 

Theodor Lowi, que divide as políticas públicas entre políticas distributivas, regulatórias, 

redistributivas e constitutivas. O autor parte da premissa de que “a política pública faz a 

política”. Assim, acredita que cada política setorial conta com arena própria, incluindo 

stakeholders, decisores-chave, regimes legais e modos de implementação. 

O presente trabalho trabalhará com a definição de Theodoulou e Cahn de que a 

política pública é “a public response to a perceived public problem” (Theodoulou & 

Cahn, 1995, p.xxiv). 

Como será explorado nos posteriormente, a política externa foi tradicionalmente 

percebida, tanto por teóricos das Relações Internacionais, quanto por formuladores da 

área, com uma política pública que demandaria métodos diferenciados dos demais, por 

razões que serão expostas nos capítulos subsequentes. Há quem defenda até que a 
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política externa deveria ser uma política de Estado, e não de governo, o que justificaria 

um processo decisório centralizado mesmo em países democráticos. 

Letícia Pinheiro apresenta a definição de política externa que será adotada no 

nesse trabalho. A autora entende essa política como  

 

o conjunto de ações e decisões de um determinado ator, geralmente mas não 

necessariamente o Estado, em relação a outros Estados ou atores externos – tais 
como organizações internacionais, corporações multinacionais ou atores 

transnacionais – formulada a partir de oportunidades e demandas de natureza 

doméstica e/ou internacional. Nesse sentido, trata-se da conjugação dos 

interesses e ideias dos representantes de um Estado sobre sua inserção no 
sistema internacional tal como ele se apresenta ou em direção à sua 

restruturação, balizados por seus recursos de poder. (Pinheiro, 2004, p.7) 

 

Apenas a partir da leitura dessa definição, não é possível inferir uma diferenciação da 

política externa em relação às outras políticas públicas. 

 A política externa é uma política fundamental para um Estado, pois é por meio 

dela que ocorre a interação de um país com seus pares. A partir da Paz de Vestfália 

(1648), estabelecida após a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), iniciou-se na Europa a 

ideia de soberania estatal, pelo meio da qual cada soberano teria total autonomia para 

tomar decisões em seu território de jurisdição. Iniciou-se assim, uma distinção entre os 

ambientes interno e externo a um país. 

 Letícia Pinheiro e Mónica Salomón identificam uma das peculiaridades da 

política externa como sendo o fato de ser implementada externamente ou voltar-se para 

outros Estados. “Isso pode levar a uma brecha considerável entre objetivos e resultados, 

dado que, contrariamente das outras políticas públicas, o sucesso da implementação das 

decisões de política externa depende, em grande medida, de agentes externos” (Pinheiro 

& Salomón, 2011, p.5). 

 Christopher Hill ressalta que a política externa geralmente requer pouca 

regulamentação legal, o que consequentemente confere maior liberdade de atuação para 

os formuladores da área, que costumam consistir num pequeno grupo de pessoas, tanto 

oficiais eleitos quanto burocratas (Hill, 2003, p.55). Além disso, em geral, temas de 

política externa não costumam receber muita atenção da opinião pública, apesar de suas 

decisões gerarem grande impacto numa sociedade ao longo do tempo. 

 Para o autor, os ministérios de relações exteriores desempenham três funções 

vitais: o levantamento rotineiro de informações, a formulação da política e a coleção de 

memória (Hill, 2003, p.55). Nesse sentido, Hill ressalta a importância da continuidade 

em política externa. Celso Lafer converge nesse sentido ao lembrar o quanto é essencial 
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que a política exterior projete uma imagem de estabilidade e credibilidade aos 

compromissos assumidos frente à comunidade internacional. 

 Sebastião Barros (1998) e Celso Lafer (2001) lembram que a condução da 

política externa envolve a consideração de ambas as realidades doméstica e 

internacional para atingir seus objetivos. Barros afirma que “a natureza da política 

externa é dual. Ela obedece à articulação entre o interesse nacional e as perspectivas no 

âmbito nacional. Trata-se, portanto, da defesa externa de anseios domésticos” (Barros, 

1998, p.19). 

 Por um lado, a política externa implica na avaliação criteriosa do ambiente 

internacional, do seu quadro presente e das perspectivas futuras. Cabe também avaliar 

as potencialidades do país dentro do sistema internacional, a partir principalmente dos 

seus recursos de poder. Celso Lafer ressalta que, no exercício do papel da política 

externa de intermediação de interesses, cabe considerar também outras especificidades 

do país, dentre as quais “cabe destacar a localização geográfica no mundo, a experiência 

histórica, o código da língua e da cultura, os níveis de desenvolvimento e os dados de 

estratificação social” (Lafer, 2001, p.19). 

 Por outro lado, a política externa tem uma importante face interna no que diz 

respeito à identificação do interesse nacional. Essa é uma tarefa de grande 

complexidade, especialmente em países democráticos. Como exposto anteriormente, a 

política externa é tradicionalmente concebida e implementada por uma pequena elite. 

No entanto, novos desenvolvimentos nos campos teórico e empírico têm potencial para 

afetar os métodos da política externa. Os capítulos subsequentes tratarão mais 

detalhadamente dessa questão. 
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III. DIMENSÃO TEÓRICA 

   

 Após a Primeira Guerra Mundial, alguns acadêmicos de campos como a 

História, a Ciência Política e o Direito Internacional sentiram a necessidade de uma área 

de conhecimento dotada de instrumentos capazes de explicar as causas da Grande 

Guerra. Foi então que começaram a surgir os primeiros departamentos em universidades 

e trabalhos mais robustos na recém-criada disciplina de Relações Internacionais
1
. 

 Inicialmente, houve a predominância do que mais tarde foi rotulada pelos seus 

críticos como a teoria Liberal ou Idealista. De acordo com os autores ligados a essa 

corrente, haveria necessidade de incorporação de pressupostos morais nas relações entre 

os países, de modo a neutralizar conflitos e evitar uma futura guerra de grandes 

proporções como aquela que acabara de ocorrer. Percebe-se que há, fortemente, um 

elemento normativo nos trabalhos da época. Algumas ideias da corrente podem ser 

encontradas nos 14 Pontos de Wilson, recomendações realizadas pelo então Presidente 

dos Estados Unidos Woodrow Wilson para as relações internacionais, que acabaram por 

ser consideradas idealistas até pelo próprio público estadunidense. 

 O Liberalismo concede grande relevo aos aspectos cooperativos das relações 

internacionais. A partir dessa visão, a maior colaboração e intercâmbio entre os países, e 

a consequente institucionalização desses laços, geraria uma situação de 

interdependência, diminuindo a possibilidade de ocorrência de conflitos. Alguns 

teóricos, de inspiração kantiana, chegaram a acreditar que a crescente cooperação 

poderia levar a alguma forma de governo mundial. 

 A hegemonia da Teoria Liberal nas Relações Internacionais terminou com a 

eclosão da Segunda Guerra Mundial. Os estudiosos da área passaram a buscar 

pressupostos para analisar o mundo como ele é, e não como alguns gostariam que ele 

fosse, abandonando o aspecto normativo da Teoria Liberal. Foi assim que a teoria 

Realista tornou-se dominante, e recebeu grande atenção não apenas de acadêmicos, mas 

também de formuladores de política externa de todo o mundo.   

 Para balizar suas ideias, acadêmicos realistas recuperaram autores clássicos da 

teoria política para analisar a distinção entre planos interno e externo. Maquiavel e 

Thomas Hobbes foram especialmente utilizados. Chegou-se a uma leitura que obteve 

bastante adesão de que o ambiente interno seria caracterizado pela existência de 

                                         
1 Esse trabalho adota a divisão de Fred Halliday entre “relações internacionais”, as relações entre 

países; e “Relações Internacionais”, a disciplina acadêmica. 
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autoridade e de ordem, mesmo que os princípios basilares de organização política 

tenham variado ao longo dos anos. Por outro lado, o ambiente externo seria 

caracterizado pela anarquia, ou seja, pela inexistência de autoridade superior aos 

Estados, uma vez que a igualdade de soberania é um princípio fundamental das relações 

entre os países. 

 Os conselhos de Maquiavel para um soberano na obra clássica O Príncipe (1513) 

serviram para que teóricos realistas demonstrassem que a política segue uma lógica 

própria – a razão do Estado. Diferente do âmbito pessoal, em que caberia a utilização de 

princípios éticos e morais para nortear a ação, o soberano guiar-se-ia pela lógica própria 

da política para governar, especialmente para atingir os objetivos cruciais de 

manutenção da integridade territorial e do poder do soberano sobre seus súditos. 

 Segundo as análises realizadas a partir das ideias de Hobbes, o plano 

internacional seria similar ao estado de natureza, de guerra de todos contra todos, por 

causa da anarquia característica do sistema internacional. Em oposição, o plano interno, 

com presença de autoridade, seria o Leviatã. Seguindo essa linha de pensamento, assim 

como o Leviatã fora criado pelas pessoas para por fim ao estado de natureza, 

estabelecendo ordem, os Estados teriam sido construídos justamente como oposição à 

anarquia do sistema internacional. Desse modo, o objetivo primordial dos Estados seria 

prover segurança para os seus cidadãos contra as ameaças externas. 

 A guerra seria sempre uma possibilidade no sistema internacional devido à 

anarquia. Os Estados agiriam de acordo com a lógica da autoajuda utilizando todos os 

instrumentos disponíveis para maximizar seu poder e sua segurança em um ambiente 

sem ordem e sem regras.  

Além disso, cada país é visto como ator unitário. Nesse sentido, as decisões em 

política externa basear-se-iam unicamente nos recursos de poder do Estado e na 

dinâmica da política internacional. As políticas internas seriam algo completamente 

distinto e separado, seguindo outra lógica, analisada pela Ciência Política. 

 Desse modo, a teoria realista criou uma divisão teórica entre os planos interno e 

externo, determinando a política externa como uma política completamente diferente 

das outras políticas públicas, pois ocorreriam em campos distintos e respondendo a 

lógicas diferentes. Consequentemente, a política externa teria uma dinâmica peculiar. 

 As ideais realistas foram amplamente recebidas e incorporadas não apenas por 

estudantes de Relações Internacionais, como também por formuladores da área de 

política externa. Em suma, de acordo com Nogueira e Messari, 
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O realismo tem sido uma tradição teórica muito rica, muito diversa e muito 

presente nas Relações Internacionais. Sua evolução reflete os dilemas e desafios 

que têm se colocado para os teóricos e para os tomadores de decisão. (…) 
Apesar dos questionamentos e dos desafios aos quais tem sido sujeito, ele 

continua sendo uma teoria muito influente entre acadêmicos e tomadores de 

decisão. Isso se deve tanto a sua riqueza e sua diversidade quanto a sua 
adaptação às necessidades da política mundial contemporânea. (Nogueira & 

Messari, 2005, p.54) 

 

 A popularidade da teoria realista é um dos fatores que explica tanto a visão 

teórica, quanto a orientação prática, de a política externa como uma política diferente 

das demais políticas públicas. Também analisando a escola realista para encontrar as 

fontes das chamadas especificidades da política externa em relação às demais políticas 

públicas, Maria Regina Soares de Lima afirma que um dos pressupostos subjacentes do 

realismo, em suas subdivisões, é que  

 

a política internacional está acima da política doméstica porque voltada para os 
interesses nacionais e por tratar de questões afetas à segurança e à sobrevivência 

do Estado, em um contexto em que tanto uma quanto outra não estão garantidas 

por qualquer instituição ou norma, mas apenas pelo próprio poder de cada 
Estado. A distinção de escola realista entre high e low politics, a primeira 

província específica da política internacional e a segunda abrangendo a política 

interna, a economia etc., expressa de forma sintética essa representação. (Lima, 

2000, p.271) 
 

 Evidencia-se então outra especificidade da política externa: o fato de que lida 

com questões ligadas à segurança, ou seja, à própria existência do Estado. Segundo 

alguns argumentos, esse objetivo requer decisões estratégicas, sigilosas e rápidas, o que 

justificaria um processo decisório altamente centralizado, mesmo em democracias
2
.  

 Os opositores da democratização das decisões de política externa argumentam 

que é necessário adotar uma visão estratégica de longo prazo em questões ligadas a essa 

política, o que, segundo eles, é incompatível com o imediatismo gerado pelos ciclos 

políticos na democracia. Isso justificaria um processo decisório diferenciado para a 

política externa. Além disso, argumentam que a influência da opinião pública na 

elaboração da política externa é perniciosa, uma vez que é emocional e imediatista, 

                                         
2 Oposta a essa ideia, a Teoria da Paz Democrática afirma que as democracias são menos propensas à 

guerra, uma vez que, por contarem com processo decisório mais democrático e transparente, inclusive em 

questões de segurança, a opinião pública manifestar-se-ia fortemente contra a realização de guerras, uma 

vez que essas são muito penosas para a população. Nesse sentido, os defensores da Teoria da Paz 

Democrática acreditam que a descentralização do processo decisório em questão de segurança é positiva. 
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atrapalhado a possibilidade de consistência e continuidade da política externa, afetando 

em última análise, a defesa do interesse nacional no ambiente externo. 

 A visão das especificidades da política externa e dos males do processo 

decisório democrático decorre de argumentos elitistas da Ciência Política. Esses 

argumentos foram importantes para inspirar o desenho dos órgãos diplomáticos em 

diversos lugares do mundo. Apesar de esses argumentos terem ganhado corpo com a 

teoria Realista das Relações Internacionais, atualmente há grandes e diversas críticas à 

essa postura, provindas tanto do campo teórico, quanto de mudanças na prática das 

relações internacionais. 

 Na disciplina de Relações Internacionais, a hegemonia do Realismo vem sendo 

crescentemente contestada. A teoria, apesar de ter ganhando popularidade em parte 

porque conta com poucos pressupostos, foi entrando em declínio, pois as variáveis 

sistêmicas, por si só, não foram capazes de explicar as diferentes opções de política 

externa adotadas entre os países. Novos modelos teóricos foram surgindo, buscando 

incorporar elementos internos dos Estados para explicar as decisões de política externa.  

A partir da década de 1950, com a publicação de “Decision-Making as an 

Approach to the Study of International Politics”, de Snyder, Bruck e Sapin, começou a 

formação de uma subárea das Relações Internacionais, a Análise de Política Externa 

(APE), especificamente dedicada a estudar o processo decisório de política externa. 

Para realizar essas análises, os expoentes da área “abriram a caixa preta”, ou seja, 

consideraram fatores internos dos Estados como elementos importantes para analisar as 

diferentes trajetórias de política exterior dos países.  

De acordo com Hill, a APE tem como premissa  

 

the belief that we can only fully understand what states do by looking at two 
interactions: between their international position and their domestic context; 

and between the problem being faced and the nature of the decision-making 

process employed to handle it. (Hill, 2003, p.52) 

 

Assim, os estudos da área deixaram de ver o Estado como ator monolítico para explorar 

elementos como atores, contextos, práticas sociais, percepções e instituições envolvidas 

não apenas no processo de tomada de decisão em política externa, mas também seus 

efeitos e resultados. O conceito de agência em relações internacionais recebe mais 

robustez dentro dessa subárea. 

 A popularidade da APE variou ao longo dos anos. A subárea foi incapaz de 

formular uma teoria geral, o que era o projeto de um de seus mais importantes 
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expoentes, James Rosenau. Além disso, são consideradas debilidades da APE o 

predomínio de estudos descritivos, a baixa possibilidade de comprovação das teorias 

desenvolvidas, a não problematização da noção de interesse nacional, e a dificuldade de 

definição dos conceitos de Estado e de externo (Beshara, 2008, p.28). 

 A partir da década de 1980, a Análise de Política Externa volta a ganhar 

protagonismo na academia, impulsionada pelo contexto da época, particularmente a 

ascensão do neoliberalismo e o fim bloco comunista, dois eventos que forçaram a 

abertura política e econômica de inúmeros países. O reforço do processo de 

globalização, e a consequente entrada de novos atores e temas nas relações 

internacionais – como será explorado no capítulo subsequente – reacenderam a atenção 

pelos estudos do campo, já atentos aos desafios que os novos tempos trariam para as 

políticas externas. Nesse sentido, começou-se a falar de uma “nova política externa” 

(Pinheiro & Milani, 2012, p.15). 

 O Liberalismo voltou a ganhar força na década de 1970, num contexto mundial 

em que temas de segurança, ou seja, de alta política, foram ofuscados por questões 

econômicas com grande impacto global. Foi com esse pano de fundo que Keohane e 

Nye publicaram dois trabalhos
3
 importantes, onde introduziram o conceito de 

“interdependência complexa”. 

 A noção de interdependência complexa parte da observação de maior influência 

dos fluxos transnacionais sobre as realidades nacionais, gerando maior interligação 

entre os países. Os autores observaram a importância de novos atores nesse cenário. 

Esses seriam tanto estatais, como burocracias de outras áreas temáticas que passariam a 

ter atuação internacional, quanto não-estatais, como empresas multinacionais. 

Além disso, a nova realidade traria uma dinâmica de poder mais intricada entre 

os países. Nesse sentido, é importante destacar que, ao contrário do que se poderia 

imaginar a partir da leitura dos trabalhos liberais do início do século XX, Keohane e 

Nye ressaltam o potencial de conflito gerado pela interdependência complexa, uma vez 

que a situação traria necessariamente custos para os atores envolvidos. 

 A emergência de novos temas na agenda internacional levou os autores a 

defender uma nova dinâmica entre áreas temáticas nas relações internacionais. 

                                         
3 “Transnational Relations and World Politics”, em 1971, e “Power and Interdependence: World Politics 

in Transition”, de 1977. 
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Questionavam, assim, um dos mais importantes fundamentos da teoria Realista: a 

hierarquização entre alta e baixa política
4
.  

Nesse sentido, a definição do “interesse nacional” também se tornou mais 

complexa. Com a consideração de novos temas e atores, o Estado passa a ser visto de 

forma mais plural, “uma arena em que interesses de diferentes grupos da sociedade se 

enfrentam” (Nogueira & Messari, 2005, p.87). 

Outra decorrência das mudanças é que a fronteira entre os âmbitos interno e 

externo torna-se difusa.  

 

Torna-se cada vez mais difícil distinguir entre um espaço e outro à medida que 

as interconexões se multiplicam e atravessam as fronteiras dos Estados 
nacionais. Os diferentes atores podem estar atuando simultaneamente dentro e 

fora dos países, gerando processos transnacionais difíceis de classificar de 

acordo com a divisão interno/externo. (Ibid, p.85) 

 

 No contexto descrito pelos autores, os Estados buscariam preservar o máximo 

possível sua margem de autonomia e diminuir seus níveis de vulnerabilidade e de 

sensibilidade. Um dos mecanismos utilizados foi o aprofundamento da cooperação 

internacional, por meio de múltiplos mecanismos e canais de comunicação e 

negociação, não apenas com representantes de governos nacionais. 

 A resposta encontrada pelos países passou a ser explorada por muitos estudiosos 

por meio da literatura de Regimes Internacionais. Quando a cooperação em certa área 

torna-se algo recorrente, ou seja, quando os atores envolvidos observam a existência de 

um padrão, eles criam, com diferentes níveis de formalidade, princípios, regras e 

procedimentos para facilitar futuros contatos similares. A cooperação em alguma área 

das relações internacionais pode seguir desde normas costumeiras do Direito 

Internacional, até determinações de organizações intergovernamentais ou mesmo 

supranacionais. 

 De acordo com Ruggie, regime é “um conjunto de expectativas mútuas, regras e 

regulamentações, planos, energias organizacionais e comprometimentos financeiros, 

que foram aceitos por um grupo de Estados” (Ibid, p. 20). 

 Oran Young (1998), por sua vez, define regimes como 

 

Social institutions governing the actions of those involved in specifiable activities or 

sets of activities. Like all social institutions, they are practices consisting of recognized 

                                         
4 Entretanto, cabe ressaltar que a teorização da interdependência complexa serviu de ponte entre teóricos 

liberais e realistas. 
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roles linked together by clusters of rules or conventions governing relations among the 

occupants of these roles (Young, 1998, p. 12). 

 

Apesar de as definições variarem, os autores concordam que o nível de 

institucionalização varia de regime para regime. Um regime não necessariamente 

precisa ser acompanhado pela formação de uma organização internacional, embora esse 

seja geralmente o caso.  

Os regimes determinam direitos e deveres para as partes envolvidas. Desse 

modo, são responsáveis pelas oportunidades disponíveis em determinada área, e por isso 

são alvo de intenso debate entre os seus responsáveis. Como os principais atores do 

sistema internacional são os Estados, os regimes e suas determinações se aplicam 

primeiramente a eles.  

Young argumenta que os Estados têm a responsabilidade de garantir que as 

partes envolvidas naquela área específica ajam de acordo com as regras do regime. 

Nesse sentido, “it follows that implementing the terms of international regimes 

commonly involves a two-step procedure, a phenomenon that is less characteristic of 

institutional arrangements at the domestic level” (Ibid, p. 13). Depois de ter negociado 

as regras do regime no plano internacional, os Estados teriam que gerar mecanismos 

internos para garantir que os atores que irão participar do regime seguirão as 

determinações previstas nos acertos feitos.  

Internamente, essas determinações se materializam em regulamentações e 

sistemas de incentivos. Nas palavras de Young, 

 

Regulations are administrative directives promulgated by public authorities and 

specifying conditions under which certain actors are to operate on a day-to-day 
basis. They are widely used to translate rights and rules formulated in general 

terms into working managerial arrangements applicable to real-world 

situations. Incentive systems (…) are penalties and rewards employed by public 
authorities for the purpose of altering the behavior of actors in desired 

directions. (Ibid, p. 17) 

 

Desse modo, a literatura de Regimes Internacionais contribuiu para mostrar 

como compromissos assumidos por ações de política externa geram impactos internos, 

influenciando outras políticas públicas. 

Por fim, cabe mencionar que, mais recentemente, teorias críticas ao realismo 

questionam a própria dicotomia interno/externo. De acordo com Nogueira e Messari,  

 
A desconstrução é uma modalidade de crítica característica de autores pós-

modernos. Seu intuito é questionar as dicotomias nas quais as teorias 
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dominantes se baseiam para construir sua representação da política mundial 

(…). Essas dicotomias contrapõem pólos opostos cujo sentido só pode ser 

interpretado quando ambos são justapostos. Na verdade, o pensamento moderno 

apresenta tais dicotomias sob uma ordem hierarquizada (um pólo é sempre 
superior a outro) de acordo com pressupostos da razão: a soberania sobrepõe-se 

à anarquia (…). (Nogueira & Messari, 2005, p.197) 

 

É possível perceber no trecho acima que autores pós-modernos propõem uma 

visão mais complexa entre o que outrora era considerada uma fronteira muito bem 

delineada entre ambientes doméstico e internacional. Resulta disso a possibilidade de 

uma análise mais intricada da relação entre a política externa e as demais políticas 

públicas. Nesse sentido, Pinheiro e Milani propõem reflexões importantes, dentre as 

quais: “se os planos doméstico e externo das relações de poder foram diluídos, como 

então se integrariam as políticas e os mecanismos? Como pensar a políticas como um 

continuum entre o nacional e o internacional?” (Pinheiro & Milani, 2012, p.17). 

Frente aos novos conceitos e modelos analíticos presentes na disciplina de 

Relações Internacionais, Celso Lafer resume o desafio que esses representam para a 

prática da política externa: 

 

A diluição da diferença entre o “interno” e o “externo” vem levando ao 
questionamento de uma das clássicas hipóteses de trabalho da teoria de relações 

internacionais: a que conferia à política externa uma esfera de autonomia em 

relação à política interna. Tal autonomia estava lastreada nas características 

predominantemente interestatal e intergovernamental do funcionamento do 
Sistema Internacional, configurado pela Paz de Vestfália (1648). (Lafer, 2001. 

P.17) 

 

O próximo capítulo focar-se-á nos aspectos empíricos, uma vez que as profundas 

transformações que ocorreram nas relações internacionais a partir de meados do século 

XX alteraram profundamente a dinâmica da política externa. 
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VI. DIMENSÃO EMPÍRICA 

 

 

O capítulo anterior apresentou um breve panorama das teorias de Relações 

Internacionais, especialmente no que diz respeito às especificidades da política externa e 

à relação entre os âmbitos interno e externo, com consequências para a dinâmica entre a 

política externa e as demais políticas públicas. Como exposto na introdução, teoria e 

prática caminham lado e lado, uma informando e contribuindo para o desenvolvimento 

da outra. Cabe, nesse sentido, explorar algumas das mudanças mais importantes na 

dinâmica das relações internacionais, particularmente a partir da segunda metade do 

século XX, que trouxeram implicações importantes não apenas para as políticas 

externas, mas também para as demais políticas públicas. 

A globalização é uma característica de nossa época. Fenômeno multifacetado, é 

cercado por incertezas. Faltam definições claras e consensuais quanto a sua natureza, 

apesar do sem número de autores das mais variadas áreas das ciências sociais que 

produzem trabalhos sobre o tema.  

De acordo com Rosenau, é provável que essa ausência de definições seja 

resultado do fato de que o mundo está passando por uma ampla gama de 

transformações. O autor concede especial importância às mudanças ocorridas nas 

últimas décadas do século XX no que se refere ao trato com a coisa pública (Rosenau, 

1997, p. 361). 

Held & McGrew, cujo livro “Prós e Contras da Globalização” procura fazer uma 

concisa revisão da bibliografia sobre globalização (inclusive dos que rejeitam essa 

nomenclatura), dedicam o seu primeiro capítulo à discussão sobre o redesenho do poder 

político nos tempos atuais. Eles afirmam que os entusiastas do fenômeno atentam para a 

perda do “vínculo exclusivo entre território e poder político” (Held &McGrew, 2000, p. 

31). Nesse sentido, o Estado moderno, ou, mais especificamente, a sua soberania, estaria 

sendo ameaçado por novos atores e instituições, sejam esses subnacionais, 

internacionais ou transnacionais. Essa profusão de atores teria fragmentado o processo 

de decisão política.  

O Estado moderno passou por um processo de consolidação e transformações 

desde o século XVI, processo que buscou consolidá-lo enquanto foco único e 

incontestável de onde emana a autoridade política nas relações internacionais. A noção 

de soberania, que marca justamente a exclusividade do poder, tem conexão intrínseca 
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com a territorialidade, uma vez que a autoridade política estabelecida seria inconteste 

dentro de limites geográficos claramente identificáveis.  

O desafio que a globalização representa para o Estado moderno fica claro 

quando se percebe que uma das características do fenômeno é questionar os vínculos 

entre poder e território. Isso é evidenciado na definição de globalização dada por James 

Rosenau: “a label that is presently in vogue to account for peoples, activities, norms, 

ideas, goods, services, and currencies that are decreasingly confined to a particular 

geographic space and its local and established practices” (Rosenau, 1997, p. 360). 

Celso Lafer também acredita que o Estado atualmente encontra-se frente a um 

grande desafio, mas afirma que essa instituição continua a desempenhar papel 

fundamental. Nesse sentido, argumenta que  

 

a legitimação dos governos apoia-se cada vez mais na eficácia que demonstrem 
no atendimento das necessidades e aspirações dos povos que representam. É por 

essa razão que no mundo contemporâneo os estados e os governos são e 

permanecem sendo indispensáveis instâncias públicas de intermediação. 

Instância interna de intermediação das instâncias políticas do estado com uma 
população que, num território, compartilha um repertório de bens econômicos, 

de conhecimentos técnicos e científicos, de informação e de cultura; instância 

externa de intermediação com o mundo. (Lafer, 2001, p.18) 
 

Mudanças ocorridas desde meados do século XX foram progressivamente 

questionando as fronteiras nacionais, demonstrando a inadequação de uma separação 

estreita entre os planos interno e internacional. Na década de 1970, Keohane e Nye 

introduziram o conceito de “interdependência complexa”, por meio do qual sintetizam a 

complexidade das transformações políticas, transformando e questionando teoria e 

prática das relações internacionais. Os autores chamam atenção para a importância 

progressiva dos fluxos transnacionais.  

O intercâmbio entre países e indivíduos cresceu exponencialmente. Assim, “cada 

vez mais países se encontravam diante de problemas (econômicos, políticos ou sociais) 

causados por decisões ou fatos que tiveram lugar em outro país e sobre os quais não 

tinham qualquer controle” (Nogueira & Messari, 2005, p.81). 

As circunstâncias dos anos 1970 foram fundamentais para a percepção de uma 

nova realidade internacional, com profundas repercussões para a política externa. 

Primeiramente, Nogueira e Messari citam a Détente entre Estados Unidos e a União 

Soviética como fato que sugeriu a perda de importância relativa das questões de 

segurança nas relações internacionais frente a uma gama de questões emergentes, como 

o desenvolvimento e as crises de petróleo.  
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Por outro lado, a internacionalização do sistema financeiro, aliada ao esforço de 

guerra no Vietnã, tornou impossível aos Estados Unidos manter a paridade 

dólar/ouro, levando à desvalorização da moeda americana e evidenciando uma 
fragilidade inédita na maior economia do mundo. Os países do Terceiro Mundo 

organizavam-se nos fóruns das Nações Unidas para reivindicar uma Nova 

Ordem Econômica Internacional, fortalecidos, ideológica e numericamente, 
pelo processo de descolonização. (Ibid, p.80-81) 

 

Pinheiro e Milani, ao apresentar o conceito de “nova política externa”, ressaltam 

a importância dos acontecimentos de a partir de meados da década de 1980. 

 

A simultaneidade de fatores, como o fim da competição bipolar, as dinâmicas 

de diversificação das parcerias políticas daí decorrentes, os processos de 
globalização e liberalização econômica, as crises financeiras de natureza 

sistêmica, a revolução tecnológica na área da informação e a ação transnacional 

de redes de ativismo e movimentos sociais, teria produzido uma inflexão nas 
concepções contemporâneas do papel do Estado e em suas práticas no campo da 

política externa. Teriam surgido novas possibilidades, mas também novos 

constrangimentos. (Pinheiro & Milani, 2012, p.15) 

 

Cason e Power destacam a importância da ascensão do neoliberalismo, um 

modelo econômico adotado amplamente a partir de meados da década de 1980, 

especialmente por países da ex-União Soviética e da América Latina. Segundo os 

autores, essa mudança gerou uma abertura econômica e política. Desse modo, a análise 

do ambiente internacional passou a ter de ser (mais) considerada no desenho das mais 

diversas políticas (Cason & Power, 2006, p.14). 

O aprofundamento e a ampliação da cooperação internacional também tiveram 

papel importante nesse processo. Nesse sentido, cabe nesse capítulo destacar não apenas 

os novos atores presentes nas relações internacionais, mas também os novos temas, 

como desenvolvimento, meio ambiente, energia e direitos humanos. 

O campo da Economia Política foi o primeiro a discutir os laços entre políticas 

interna e externa, devido aos impactos da crescente interdependência nas economias 

nacionais. Não tardou, no entanto, para que estudiosos começassem a questionar os 

impactos do ambiente internacional sobre as demais políticas públicas. 

 A partir do argumento de Keohane e Milner de que “não é mais possível 

compreender as políticas públicas nacionais sem a análise dos vínculos que estas 

estabelecem com o ambiente internacional” (Hochman, 2007, p.370), Hochman 

promove alguns questionamentos importantes sobre essa dinâmica, que dizem respeito 

não apenas a como as políticas nacionais são influenciadas pela internacionalização, 

mas também, inversamente, sobre “a capacidade dos Estados nacionais em influenciar 



24 

 

e/ou modificar essa agenda, ou a ela resistir, tanto do ponto de vista da política 

doméstica como no ambiente internacional” (Ibid, p.370). 

 Por um lado, é possível observar o impacto desse novo contexto na existência 

crescente de organismos especializados em assuntos internacionais em diversos órgãos e 

entidades estatais, que muitas vezes prescindem da intermediação da burocracia 

responsável pela política externa. Também começaram a surgir departamentos 

internacionais em outros tipos de atores, assim como em empresas, organizações não-

governamentais e até em governos subnacionais. Nesse sentido, Pinheiro e Salomón 

acreditam que cabe uma diferenciação entre política externa e “ação externa”. O último, 

segundo as autoras, é “um conceito mais amplo que inclui todo tipo de contatos, 

planificados ou não, de um governo com outro ator fora de suas fronteiras” (Pinheiro & 

Salomón, 2011, p.5). 

 Por outro lado, houve uma grande ampliação da agenda de política externa. Com 

isso, os decisores da área passaram a precisar de assessoria técnica em áreas 

especializadas. Entretanto, Hill acredita que a importância dos técnicos não deve ser 

superestimada, uma vez que os especialistas em política externa detêm a capacidade de 

compreender as implicações políticas e estratégicas de decisões em cada questão. O 

autor argumenta que 

 
foreign ministers now find themselves in a situation of structural rivalry with 

domestic competitors and because they do not always succeed in rising to the 

new chellege of coordination. Whether it is because of the international 

phenomenon of ‘complex interdependence’ or because of endogenous changes 
in the state (and the two processes are difficult to separate out) many states are 

now facing what has been termed the ´horizontal decentralization´of their 

foreign relations, or the foreign ministry`s loss of control over many external 
issues to other parts of the state bureaucracy. From the wider perspective of the 

state and society the problem of unitary action means that opportunities for 

linkages may be missed in international negotiation, and that long-term 

strategic planning becomes almost impossible. (Hill, 2003, p.82) 
 

Nesse sentido, o grande desafio atual da política externa seria a coordenação 

dessa agenda com os diversos atores internos envolvidos em diversas áreas temáticas. 

Hill afirma que  

 
The challenge for foreign policy-makers today, thefore, is to build on the 

foreign ministry`s unique capacity to understand how a state`s activities look 

from the outside, and to judge how much of a united front is actually disirable, 
while ensuring that no gap arises between classical foreign policy and the 

various international dimensions of domestic policy. Striking the balance, and 
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keeping the various departments of state in harmony with each other along the 

way, is one of the great tests of modern government. (Ibid, p.85) 

 

O nível de participação e influência em política externa ainda varia muito em 

relação à questão tratada. De acordo com Lima (2000), o grau de politização de 

questões de política externa é diretamente proporcional ao grau de impactos 

distributivos internos do tema. Assim, a autonomia dos órgãos formuladores de política 

externa é relativa, variando de acordo com o tema. Como uma gama crescente de 

questões passa a ser tratada global e internacionalmente, a política externa passa ser 

alvo de interesses de diversos grupos e setores, e da própria opinião pública. 

 A política externa passou a demandar crescentemente, pois, um processo 

decisório mais amplo, com consultas a diferentes stakeholders. Pelo mesmo motivo, a 

implementação dessa política também passou a depender cada vez mais do 

envolvimento de diferentes atores internos.  

De acordo com Beasley, Kaarbo, Lantis & Snarr, o interesse da população em 

política externa é, em geral, baixo. Os líderes não costumam ouvir e considerar a 

opinião pública em matéria de política externa. Os atores afirmam que, mesmo em 

questões que obtêm maior atenção popular, os líderes políticos não costumam ter 

problemas em contrariar a opinião pública, uma vez que política externa tem pouco ou 

nenhum impacto nas eleições (Beasley, Kaarbo, Lantis & Snarr, 2002, p.14). Assim, na 

opinião dos autores, a accountability vertical
5
 não ocorreria em política externa, uma 

vez que os debates eleitorais são total ou majoritariamente focados em questões 

domésticas. Apesar disso, não negam a influência de grupos organizados sobre temas 

específicos da política externa, especialmente daqueles que conseguem obter uma 

relação mais próxima com o governo. 

Os argumentos teóricos e práticos que balizavam a diferenciação da política 

externa em relação às demais políticas públicas foram erodindo nas últimas décadas. 

Apesar disso, o processo decisório de política externa segue sendo relativamente 

centralizado em muitos países, mesmo em democracias. Nesse sentido, Beasley et al 

argumentam que  

 

                                         
5
 De acordo com Guillermo O`Donnel, a accountability vertical corresponde ao controle 

exercido, individualmente ou de maneira organizada, por aqueles que não fazem parte do aparelho estatal. 

Além dos cidadãos, podem exercer esse tipo de controle a mídia e a sociedade civil organizada. As 

eleições são o veículo mais importante de accountability vertical. 
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The differences between the making of foreign policy in democratic and 

authoritarian governments may, however, be exaggerated. First, actual 

decision-making authoritarity may not be as diffuse or constrained in 

democracies as sometimes supposed. (…) citizens in a democracy are often not 
well informed, and their influence over foreign policy is debatable. 

Furthermore, foreign policy decisions, unlike most domestic policy decisions, 

are often highly centralized at the top of the government`s hierarchy (…). 

(Beasley, Kaarbo, Lantis & Snarr, 2002, p.17). 

 
 O próximo capítulo partirá das questões apresentadas nessa sessão e na anterior 

para analisar especificamente a política externa brasileira. 
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V. A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA 

 

Há um robusto corpo acadêmico exclusivamente dedicado a estudar a política 

externa brasileira. A maior parte dele converge em afirmar o Itamaraty foi, desde a sua 

formação, e continua sendo em alguma medida até o presente, um órgão centralizado e 

relativamente isolado da sociedade. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a política externa é competência 

privativa da União, apesar do fato de que muitos estados e municípios brasileiros vêm 

desenvolvendo ações internacionais desde a década de 1980. A responsabilidade de 

formulação e implementação das relações exteriores é do poder Executivo. Cabe a ele, 

na figura do Presidente da República, manter relações com países estrangeiros e 

participar de organizações internacionais, (arts. 21.I e 84.VII), celebrar tratados e 

acordos internacionais (art.84.VIII) e declarar guerra e estabelecer paz (arts. 21.II e 

84.XIX e XX).  

 Ao poder Legislativo cabe a aprovação de tratados e demais acordos 

internacionais “que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 

nacional” (art 49.I), referendar a celebração de tratados pelo Presidente da República 

(art. 84.VII), a sabatina de embaixadores (art. 52.IV) e a decisão final sobre declaração 

de guerra e estabelecimento de paz (arts. 84.XIX e XX e 49.II). Apesar disso, é 

amplamente reconhecido que o Executivo tem papel preponderante em política externa, 

e que o legislativo opera como uma casa revisora, raramente emendando ou vetando 

compromissos assumidos internacionalmente pelo Executivo. 

O poder Judiciário também tem algumas competências em política externa. O 

Supremo Tribunal Federal é responsável por iniciar e julgar litígio entre Estado 

estrangeiro ou organização internacional e o Brasil (art. 102.I) e decidir sobre a 

constitucionalidade de tratados internacionais. Além disso, cabe ao Superior Tribunal de 

Justiça ponderar sobre atos que contrariem tratados internacionais (art. 105.III.a). 

Sanchez, Silva, Cardoso e Spécie observam que houve poucas modificações em 

matéria de política externa da Constituição de 1967 para a de 1988, apesar das 

significativas diferenças políticas entre os dois períodos. Segundo os autores, a grande 

novidade do texto constitucional de 1988 foi a introdução dos princípios norteadores 

das relações internacionais do Brasil (art. 4º). Entretanto, argumentam que esses 

princípios não são utilizados para orientar o controle do conteúdo da política externa por 

parte do poder Legislativo (Sanchez et at, 2006, p.135). 
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Além disso, os autores ressaltam que, no orçamento público, os gastos do MRE 

são incluídos sob rubricas amplas, um fator que dificultaria sua fiscalização. Sanchez et 

al sugerem que talvez isso se deva ao baixo volume de recursos destinado à área. 

Figueira converge com essa constatação, classificando como “deficiente” a 

accountability horizontal
6
 da política externa (Figueira, 2009, p.66). Ainda sobre a 

questão de controle, os autores não identificaram formas de controle social da política 

externa na Constituição Federal de 1988, mas acreditam que essa afirmação deve ser 

confirmada por mais pesquisa, sobretudo em legislação infraconstitucional. Concluem 

que  

 
Como observações gerais sobre a distribuição de competências, tanto na 

Constituição de 1967 como na de 1988, tem-se que: o poder Executivo ainda 

guarda papel central na formulação e na decisão de política externa; o poder 
Legislativo atua preponderantemente no processo de (co)decisão a posteriori e 

o poder Judiciário, em eventual decisão ad hoc. (Sanchez et at, 2006, p.131) 

 

É ponto pacífico na literatura o papel preponderante que o poder Executivo 

exerce na política externa. Figueira chama atenção para a figura dos “Acordos 

Executivos” ou acordos de forma simplificada, como também são conhecidos. Segundo 

a autora, esses são caracterizados pelo “estabelecimento de compromissos que dizem 

respeito a assuntos rotineiros da atividade diplomática” (Figueira, 2009, p.67). Esse tipo 

de documento prescinde da aprovação do Poder Legislativo, entrando em vigor a partir 

do momento em que são firmados. Entretanto, questiona-se se todos os acordos 

assinados sob essa rubrica de fato deveriam deixar de passar pelo crivo do Legislativo. 

 A apresentação das regras legais que regem a política externa brasileira revela 

muito sobre a realidade dessa política. Entretanto, Mello ressalta a importância dos 

mecanismos informais para a formulação e a implementação das políticas públicas 

(Mello, 2010, p.46). Nesse sentido, seria possível e necessário ir além dos momentos de 

grandes rupturas legais e políticas – no caso estudado, a redemocratização e a 

Constituição de 1988 – e adotar um horizonte de tempo maior para identificar mudanças 

na política exterior. O argumento do autor será explorado com maior minúcia 

posteriormente. 

O Itamaraty é considerado um órgão de excelência dentro da administração 

pública federal, além de ser reconhecido internacionalmente pela sua qualidade. Isso se 

                                         
6Segundo Guillermo O`Donnel, a accountability horizontal diz respeito aos mecanismos de controle que 

ocorrem dentro do próprio Estado. 
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deve ao seu longo e profundo processo de consolidação institucional, que começou 

ainda no início da República, com o Barão do Rio Branco. Antes disso, a política 

exterior brasileira já demonstrava traços de continuidade, em parte por causa da 

formação elitista e homogênea do quadro de funcionários. 

Frente ao Ministério de Relações Exteriores, o posteriormente intitulado patrono 

da diplomacia brasileira, Barão do Rio Branco, representou um marco fundamental para 

o órgão. Desenvolveu os princípios que norteariam a política externa do país pelas 

décadas seguintes, estabelecendo um paradigma, o americanista, que até hoje é 

referência na área. Além disso, estruturou o Ministério, apesar de sua personalidade 

concentradora ter gerado problemas após sua morte. 

Com o fim do período em que a figura do Barão do Rio Branco era fundamental, 

chamado de “momento carismático” por Zairo Cheibub, é iniciada a fase de “reformas 

administrativas que iniciam o processo de transformação do Itamaraty numa estrutura 

racional e burocrática” nos moldes weberianos (Cheibub, 1985, p.123). Marcos 

importantes nesse processo são as Reformas Mello Franco (1931) e Oswaldo Aranha 

(1938) e a formação do Instituto Rio Branco (1945).  

As reformas buscavam racionalizar a carreira e os processos dentro do 

Itamaraty, e a criação de uma instituição de formação e pesquisa em diplomacia e em 

política externa visava a consolidar e homogeneizar a formação do quadro diplomático, 

nos moldes das escolas militares. Após 1945, o autor não identifica nenhuma mudança 

fundamental na estrutura do Ministério, apenas a continuidade do processo de 

consolidação institucional. Curiosamente, Hill afirma que os órgãos responsáveis pelas 

relações exteriores adotaram tardiamente o modelo weberiano (Hill, 2003, p.75), o que 

não se verificou no caso brasileiro. 

Segundo Cheibub,  

 

pode-se dizer que, no Brasil, o MRE e os diplomatas, enquanto corpo 

profissional, vêm sendo objeto de um fortalecimento crescente ao longo da 

história de formação do Estado Nacional, entre outras razões devido a algumas 
características que o próprio processo de formação do Estado Nacional 

brasileiro adquiriu e a alguns fatores relativos tanto à diplomacia quanto às 

próprias instituições diplomáticas. Este fortalecimento tende a aumentar 
progressivamente não apenas a capacidade de controle desses atores na 

condução da política externa, mas também na sua própria formulação. Os 

diplomatas, qua membros de uma instituição, tendem a adquirir uma autonomia 

crescente tanto em relação ao sistema social como a segmentos particulares 
deste sistema e do próprio segmento estatal. Essa situação lhes confere 

crescente iniciativa na formulação e implementação da política externa ao 

mesmo tempo em que lhes fornece uma certa capacidade de assegurar a 
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continuidade desta política ao longo do tempo através da resistência a mudanças 

bruscas e indesejadas. (Cheibub, 1985, p.113) 

 

No conceito de burocracia racional-burocrática, tal como teorizado por Weber, a 

burocracia seria um corpo técnico de elite, dotado de valores cívicos, e chefiada por um 

político, representante da vontade popular. Nesse sentido, as burocracias atuariam, no 

processo da política pública, a partir do momento de implementação – ou seja, essas 

estruturas não seriam politizadas. Entretanto, a situação descrita acima por Cheibub, em 

que os diplomatas tornaram-se atores chave na formulação da política não constitui uma 

exceção, senão apenas pela intensidade em que passaram a centralizar o processo 

decisório. Ao longo dos anos 1950 e 1960, os acadêmicos começaram a identificar os 

burocratas, não apenas de política externa, mas também de outras áreas, como atores 

importantes no processo político de tomada de decisão (Hill, 2003, p.74-76). De acordo 

com Figueira, a “capacitação técnica, a especialidade e a continuidade no cargo, 

tornaram os burocratas atores com um poder informacional significativo, capazes 

muitas vezes de definir o jogo político” (Figueira, 2009, p.128). Lafer ressalta, ainda, a 

importância da memória institucional no caso do Itamaraty (Lafer, 2001, p.20). 

É interessante notar que o diagnóstico de Figueira é que “a problemática 

envolvida na função real que as burocracias vêm desempenhando na máquina do Estado 

está diretamente atrelada às formas e mecanismos de controle democrático existentes 

sobre ela” (Figueira, 2009, p.128). A análise apresentada no início desse capítulo 

demonstra justamente a grande concentração de poderes do Poder Executivo em política 

externa e a deficiência dos mecanismos de accountability, tanto verticais, quanto 

horizontais, na área. 

Pinheiro e Milani relativizam o insulamento burocrático do Ministério do de 

Relações Exteriores no período anterior à democratização. Os autores argumentam que  

 

interesses setoriais sempre tiveram acesso à arena de formulação das políticas 

públicas, inclusive a política externa. A diferença estaria fundamentalmente na 
ausência de canais regulares de transmissão das demandas dos interesses 

setoriais para as agências do Estado, assim como, et pour cause, na 

possibilidade de essas agências absorverem seletivamente as demandas da 
sociedade. (Pinheiro & Milani, 2012, p.18)  

 

Desse modo, ressaltam, no período anterior à democratização, a inexistência de 

mecanismos institucionalizados de consulta com a sociedade. 

 Como demonstrado nos capítulos anteriores, uma das grandes preocupações dos 

responsáveis pela política exterior de um país é a continuidade, de modo a imprimir 
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credibilidade às ações desempenhadas pelo Estado. Além disso, seria importante adotar 

uma visão de longo prazo.  

Analisada na sessão anterior, a teoria realista teve grande influência no 

Itamaraty, que absorveu suas ideias no desenho da política externa. Esse é um dos 

fatores que explica que a distinção entre política exterior e as demais políticas públicas 

no Brasil. San Tiago Dantas, uma das figuras mais importantes da história diplomática 

brasileira afirmou, em 1962, que a continuidade em política externa é muito mais 

importante do que nas demais políticas públicas, uma vez a mudança de um rumo 

administrativo interno é menos danosa do que a projeção de imagem no exterior de 

instabilidade e insegurança quanto aos compromissos internacionais assumidos. 

Mello afirma que o Itamaraty é visto com um órgão relativamente forte e 

homogêneo, dotado de preferências perenes. De acordo com o autor, 

 

esta leitura traz para o centro das análises a atuação das burocracias 

profissionais e o seu caráter de relativo insulamento de pressões político-
partidárias como chave para compreensão do perfil de ação internacional e 

mesmo - como ressaltam alguns - como elemento de produção de credibilidade 

interna e externa de compromissos internacionais, além de estar profundamente 

associada à idéia de continuidade política. (Mello, 2010, p.48) 
 

Nesse sentido, a continuidade das linhas de atuação do Itamaraty seria garantida, 

assegurando a resistência a mudanças bruscas de direcionamento. Cason e Power 

afirmam que, após a Segunda Guerra Mundial, com algumas flutuações, o Ministério de 

Relações Exteriores exerceu praticamente um controle total sobre a condução da 

política externa. 

 Celso Amorim, então chanceler do governo Itamar Franco, abordou a questão da 

continuidade em aula magna proferida para os alunos do Instituto Rio Branco em 1994. 

O Ministro afirmou que 

 

A diplomacia brasileira integra-se um todo coerente, pautado por doutrinas e 
princípios permanentes, de resto consagrados no próprio texto constitucional. 

As características centrais da atuação externa permanecem as mesmas e também 

permanecem os mesmos objetivos primordiais (...). As diretrizes de ação 
poderão ser variáveis, em função das mutações do cenário internacional. Sua 

execução, contudo, deve gozar sempre de alta credibilidade. Para tanto, é 

fundamental o apoio interno, lastreados na legitimação democrática do Governo 

e na contínua interação do Itamaraty com os segmentos mais representativos da 
sociedade brasileira, em especial com o Congresso Nacional. (Amorim, 1995, 

p.136) 
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É interessante notar que a exaltação à continuidade da política exterior brasileira já 

ocorre dentro do contexto democrático. Por esse motivo, é possível perceber, no trecho 

transcrito, um esforço de coadunar a tradição do Itamaraty com o novo contexto 

democrático. 

Segundo Ricardo Seitenfus, soma-se à escolha deliberada realizada por líderes 

da política externa brasileira, características intrínsecas do sistema político brasileiro 

como variáveis explicativas da centralização do processo decisório na área. 

 

Em uma sociedade marcada pelo autoritarismo político, pela exclusão social e 

pela onipotência do Executivo, em especial o da União, será na seara dos 
assuntos externos que se manifestará de forma mais contundente a percepção 

imperial do poder e de sua justificativa maior, qual seja, a razão de Estado. 

(Seitenfus, 1994, p.139 – grifo do autor) 
 

Quanto à relação entre a autonomia e centralização do processo decisório em 

política externa brasileira e o modelo político vigente, Maria Regina Soares de Lima 

ressalta o “forte componente institucional na formação a política externa e a existência 

de um poder burocrático, relativamente autônomo” (Lima, 2000, p.288), que explicam, 

em grande medida, porque os momentos de inflexão da política externa brasileira não 

necessariamente correspondem aos momentos de mudança da política nacional. 

Faria resume os fatores explicativos da centralização do processo decisório em 

política externa: 

 
(a) o arcabouço constitucional do país, que concede grande autonomia ao 

executivo em tal seara, relegando o Congresso Nacional a uma posição 
marginal, o que não é singularidade brasileira (Milner, 1997); (b) o fato de o 

legislativo brasileiro ter delegado ao executivo a responsabilidade pela 

formação da política externa; (c) o caráter “imperial” do presidencialismo 

brasileiro; (d) o fato de o modelo de desenvolvimento por substituição de 
importações ter gerado uma grande introversão nos processos políticos e 

econômicos do país, redundando em grande isolamento internacional do Brasil, 

revertido parcialmente a partir do início dos anos 90; (e) o caráter normalmente 
não conflitivo e largamente adaptativo da atuação diplomática do país; e, por 

fim, mas não menos importante, (f) a significativa e precoce profissionalização 

da corporação diplomática do país, associada ao prestígio de que desfruta o 

Itamaraty nos âmbitos doméstico e internacional. (Faria, 2008, p.81) 

 

 Logo, cabe uma reflexão sobre se a política externa brasileira é uma política de 

Estado ou de governo. Os capítulos anteriores apresentaram argumentos, tanto teóricos 

quanto empíricos, que subsidiam a opinião de alguns estudiosos e políticos de que as 

relações internacionais de um país devem ser tratadas como uma política de Estado. 



33 

 

Entretanto, essa ideia entra em conflito com as crescentes aspirações de participação por 

parte dos setores do Estado, do empresariado e da sociedade civil, num processo que 

alguns especialistas vêm como a “politização da política externa” (Hirst, Lima & 

Pinheiro, 2010, p. 24). 

Celso Amorim acredita que a política externa é uma política tanto de Estado 

quanto de governo. O argumento, exposto em palestra promovida em 2007, já como 

chanceler do governo Lula, é que  

 
As premissas constitucionais da PEB seriam o ponto de partida para uma 

formulação de política pública que variará conforme mudam as interpretações e 

as contingências do exercício de governo. O ponto de chegada – ou seja, a 
forma específica assumida pela PEB – dependerá, em última análise, do tipo de 

mandato que a população concedeu ao governante, das motivações 

predominantes na sociedade. (Lopes, 2011, p.77) 

 
 As relações internacionais do Brasil foram profundamente afetadas não apenas 

pelas grandes mudanças globais expostas no capítulo anterior, mas também pela 

democratização do país. Apesar disso, como foi possível observar no início dessa 

sessão, a nova Constituição não trouxe alterações legais significativas em termos de 

política externa.  

Nesse sentido, cabem as reflexões apresentadas anteriormente, a partir das ideias 

de Mello, de que é necessário considerar o papel das instituições informais e debruçar-

se sobre um maior período de tempo para observar os efeitos da democratização sobre a 

política externa e, mais especificamente, sobre as linhas de atuação do Itamaraty. O 

autor argumenta que 

 

Se flexibilizarmos a linha que separa estabilidade e mudança institucional, é 
possível sugerir que, em transformações no contexto doméstico no qual é 

formulada a política externa – como é o caso do longo processo de 

redemocratização no Brasil –, o exame do problema da transformação de 
instituições envolve também uma análise operando em um nível mais micro de 

seus processos de adaptação. (Mello, 2010, p.66) 

  

Logo, as mudanças seriam incrementais e diferentes em cada área temática. Mello 

prossegue em seu argumento ao afirmar que  

 

No caso brasileiro, esta lógica da transformação pela adaptação envolveu dois 
aspectos. Em primeiro lugar, envolveu renegociações que permitiram 

simultaneamente a substituição de alguns elementos de práticas institucionais 

do regime anterior ao mesmo tempo em que outras eram mantidas e passavam a 

conviver mais ou menos isoladamente e certamente anacronicamente com um 
novo contexto político. Esta forma de mudança convive com a acumulação de 
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decisões ao longo do tempo, que servem como catalisadores deste processo de 

transformação gradual. Este tipo de processo, que ocorre principalmente no 

interior das burocracias relevantes, acaba por gerar mudanças endógenas 

incrementais que operam no sentido de transformar dinâmicas de decisão mais 
características do regime anterior em um processo que, ainda que 

substancialmente fechado a participação de atores sociais, comporta mudanças 

significativas no conteúdo das decisões implementadas em função de 
necessidades de adaptação inerentes ao novo contexto democrático. (Ibid, p. 66-

67) 

 

Mariano (2007) admite que a democratização do país representa uma grande 

pressão para a desconcentração do processo decisório da política externa brasileira. 

Além disso, merecem relevo, como fatores que ocorrem concomitantemente com a 

abertura política no final da década de 1980, o esgotamento do modelo de 

industrialização por substituição de importações e a abertura econômica, que também 

foram fatores que influenciaram a necessidade de adoção de mudanças profundas não 

apenas no conteúdo, mas também no próprio processo formulador da política externa. 

Segundo Cason e Power, 

 

The implication – on a policy-making level – for a country like Brazil was that 

presidents now had to calculate their moves on a whole range of policies (e.g., 

industrial, trade and macroeconomic) with the international environment much 
more present in their minds. (Cason & Power, 2006, p.14)  

 

Essa nova postura demandou o aumento do diálogo com setores internos, o que 

gerou novos desafios de gestão da política externa, sobretudo no que diz respeito à 

coordenação. O Itamaraty procurou, progressivamente, estabelecer canais 

institucionalizados de diálogo com esses atores. Mello sublinha a importância não 

apenas a entrada de novos atores, mas também das transformações substantivas da 

dinâmica entre os decisores tradicionalmente envolvidos na política exterior (Mello, 

2010, p.12). 

Como resultado, a atual análise da política externa, em suas diversas fases, 

envolve uma visão mais abrangente dos atores envolvidos e das dinâmicas existentes 

entre eles. Mello alerta que análises que insistem no monopólio exercido pelo Itamaraty  

 

tendem a ser pautadas por uma visão estrutural da maneira como ocorre tal 
relação, enfatizando em princípio o exame de diretrizes de política externa em 

detrimento de um exame mais minucioso de seu processo de formulação, bem 

como das mudanças que ocorrem na relação entre as preferências dos atores e as 

dinâmicas de transformação institucional que caracterizam o processo de 
democratização. (Mello, 2010, p.54) 
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O autor propõe, assim, a consideração de um horizonte de tempo maior na identificação 

de mudanças em instituições. Ele defende que as mudanças podem ocorrer de modo 

incremental, por meio da acumulação de escolhas políticas e transformação do ambiente 

institucional no qual a política ocorre e das preferências dos agentes. Nesse sentido, 

defende que “as disputas entre atores políticos ao longo de um largo período de tempo 

pode levar a transições significativas na condução de determinadas políticas públicas 

(...) mesmo quando se trata de instituições relativamente fortes e estáveis” (Ibid, p.68). 

Diversos trabalhos recentes têm questionado o insulamento burocrático do 

Ministério de Relações Exteriores a partir de estudos de caso. Desse modo, conseguem 

perceber a dinâmica existente na formação de consenso em diversas áreas da política 

externa, e como elas se transformam ao longo do tempo. 

Monica Hirst admite que o Itamaraty teve que adotar nova postura frente às 

transformações das realidades doméstica e internacional, abandonando a posição que 

define como “defensiva” da organização no início da década de 1980 aos novos 

processos em curso (Pinheiro & Milani, 2012, p.10). De acordo com Figueira, 

 

Dentro dessa nova proposta organizacional, o Ministério das Relações 

Exteriores passa por uma readequação institucional em 2004 e 2006 

respectivamente. Esses anos marcaram um processo de ampliação e reforma na 
estrutura dessa burocracia, que incorpora, mesmo que de maneira bastante 

tímida, canais de diálogo com os demais atores estatais e não-estatais. Além 

disso, as bases estruturais do Ministério foram ampliadas, incorporando maior 
número de temáticas a serem abordadas dentro de suas divisões departamentais. 

(Figueira, 2010, p.13) 

 

Outra medida que sinaliza essa mudança foi a publicação, em agosto de 1992, de 

portaria regulamentando o acesso público aos arquivos do Ministério das Relações 

Exteriores (Lopes, 2011, p.68), que demonstra a intenção de aumentar a transparência 

dessa política.  

Cason e Power ressaltam também o papel da diplomacia presidencial como um 

dos fatores responsáveis pelo arrefecimento da autonomia gozada pelo Ministério de 

Relações Exteriores. Os autores mencionam especialmente a atuação dos Presidentes 

Fernando Henrique Cardoso e Lula na formulação da política externa brasileira e na 

demonstração pública do engajamento do país com as questões internacionais. 

Os ministérios também passaram a ter importante atuação internacional, 

envolvidos “na negociação de acordos, na elaboração de projetos e na efetivação de 

medidas tomadas no plano internacional” (Beshara, 2008, p.33). Em 2010, apenas três 
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ministérios não contavam com um órgão internacional em sua estrutura
7
 (Figueira, 

2010, p.19). Hirst chama esse processo de “internacionalização de segmentos da 

estrutura estatal brasileira” (Pinheiro & Milani, 2012, p.10), ressaltando que muitas 

vezes essas estruturas atuam de forma autônoma. 

 Quanto à atuação do poder Legislativo em questões internacionais, apesar de o 

discurso oficial do Itamaraty a partir da democratização conclamar a maior participação 

do mesmo, de modo a aumentar a legitimidade da política externa, os instrumentos 

legais disponíveis conferem pouca autoridade ao Congresso Nacional na matéria. Faria 

acredita que, dentro do atual quadro jurídico, é improvável que o envolvimento do 

Legislativo em política externa aumente. Por esse motivo, defende a adoção de reformas 

estruturantes na área, como a instituição de mecanismos de autorização prévia para 

negociações internacionais (Faria, 2008, p.85). 

 Figueira pondera sobre o dado de que a atividade legislativa em questões 

internacionais foi baixa entre 1988 e 2007, se comparada a outras políticas. Por um 

lado, afirma a autora, isso confere eficiência e continuidade à política exterior do Brasil. 

Por outro lado, entretanto, chama atenção para o fato de que a baixa participação do 

Legislativo revela a pouca representatividade democrática do processo decisório na 

área. Afirma que  

 
Há um relativo consenso da necessidade de uma atuação mais efetiva do 

Legislativo brasileiro em política externa; ao mesmo tempo, compartilham do 

princípio de que os interesses partidários em questões de natureza internacional 

ainda são pífios no Brasil, tendo em vista que seus resultados ainda não têm 
gerado votos, em virtude do distanciamento dos interesses do eleitorado nessas 

matérias. (Figueira, 2009, p.69) 

 

O quadro de desinteresse do eleitorado sobre questões internacionais 

progressivamente parece estar mudando. Dois motivos que explicam essa transformação 

são a maior atenção que a mídia tem concedido a questões de política externa, e a 

própria abertura da sociedade brasileira. Como uma gama crescente de temas passa a ser 

tratada global e internacionalmente, a política externa passa ser alvo de interesses de 

diversos grupos e setores, e da própria opinião pública. Um sintoma disso foi a atenção 

que a política externa recebeu nos debates eleitorais de 2002 e 2006.  

Cabe mencionar que o nível de participação e influência em política externa 

ainda varia muito em relação à questão tratada. De acordo com Lima (2000), o grau de 

                                         
7 Ministérios das Comunicações, Integração Nacional e Previdência Social. 
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politização de questões de política externa é diretamente proporcional ao grau de 

impactos distributivos internos do tema. Assim, admite que, atualmente, a autonomia do 

Itamaraty na formulação da política externa é relativa, variando de acordo com o tema. 

 Lopes sinaliza que, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o 

Ministério de Relações Exteriores começou a promover mudanças em sua estrutura de 

modo a ampliar o debate com setores do governo e da sociedade, O autor cita como 

exemplo a criação da Assessoria de Relações Federativas em 1997, numa tentativa de 

estabelecer diálogo com estados e municípios em questões internacionais. Entretanto, as 

temáticas econômicas foram as mais priorizadas no que diz respeito à ampliação do 

diálogo, o que não significa que os métodos adotados tenham sido considerados 

positivos e eficazes pelos atores envolvidos. Apesar disso, 

 

as inovações institucionais não se deram, necessariamente, sob a motivação 
democrática de um real compartilhamento social de poder decisório. Antes, há 

alegações, tanto da parte dos governos subnacionais quanto de empresários, de 

que os negociadores do Itamaraty veem a eles, os novos stakeholders da PEB 

como ‘massa de manobra’ útil para fins de legitimação política. (Lopes, 2011, 
p.73) 

 

Nesse sentido, Cason e Power citam pesquisa de 2001, em que Amaury de Souza 

mapeou a opinião de 149 atores chave da política externa quanto à democratização 

dessa política. Os entrevistados envolviam funcionários dos Poderes Executivo e 

Legislativo, empresários, representantes de organizações não-governamentais e de 

sindicatos, jornalistas e acadêmicos. A maioria deles afirmou que o Itamaraty continua a 

ser um órgão dotado de muita autonomia, considerando diferentemente o input de 

diferentes atores.  

 

Pluralities felt that Itamaraty listens to ‘other ministries in the federal 

government’ and occasionaly to business leaders, but most respondents 

believed that tha MRE doesn`t accept much input from from key representatives 
of political society (Congress) and civil society (NGOs, unions, journalists, 

academics and ‘public opinion’. (Cason & Power, 2006, p.5) 

 

O governo Lula buscou aprofundar e ampliar os ajustes no sentido de 

democratizar a política exterior do país, com maior institucionalização dos mecanismos 

de consulta e diálogo. Lopes ressalta duas características especiais no período: a maior 

presença do chanceler na mídia, “o que fortaleceu a impressão de que havia uma 

correlação emergente entre a PEB e a opinião pública” (Lopes, 2011, p. 76); e uma 

maior participação do partido do poder sobre essa política.   
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 Figueira argumenta que o nível de porosidade varia entre os diversos 

departamentos e subsecretarias do Ministério de Relações Exteriores. Apesar disso, 

defende que a democratização do órgão aumentou desde a Constituição de 1988. 

Segundo a autora, isso pode ser demonstrado pelo aumento da participação do Itamaraty 

em Comissões Interministeriais (CI) entre 1988 e 2007. Nesse período o MRE 

participou de 17, contra apenas seis entre 1968 e 1987, o que representa um aumento de 

pouco mais de 26% (Figueira, 2010, p.18).  

É interessante notar que as pesquisas citadas focam-se na formulação da política 

externa, com pouca preocupação sobre os níveis de participação nas demais fases dessa 

política pública.  

 Cason e Power acreditam que a maior participação de diversos atores em política 

externa pode ter um efeito de auto-reforço, sobretudo se essa participação for bem-

sucedida, atraindo novos stakeholders (Cason & Power, 2006, p.31).  

Mariano, que analisa a questão da participação no processo decisório em política 

externa especificamente em relação ao Mercosul, sistematiza a percepção gerada por 

diversos estudos da área de que há um processo de democratização em curso, mas que 

ainda é cedo para tirar conclusões definitivas. Ele afirma que  

 
ainda não é possível afirmar que esta realidade já se alterou, sendo mais correto 

abordar esta questão delimitando a existência de um período de transição. (...) O 

fator transitório marca a passagem de uma situação anterior razoavelmente bem 
definida, para uma futura situação ainda desconhecida” (Mariano, 2007, p.67). 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho apresentou argumentos teóricos que justificariam uma diferenciação 

entre a política externa e as demais políticas públicas. Também demonstrou que tanto na 

academia quanto na realidade, essa divisão estrita tem sido progressivamente 

contestada. 

Analisando a política externa brasileira, é possível concluir que, além da 

influência do argumento das especificidades da política externa que baseia um 

tratamento diferenciado, soma-se o fato de que o Ministério de Relações Exteriores do 

Brasil passou, ao longo do século XX, por um processo de fortalecimento institucional 

por meio do qual ganhou legitimidade e força para ser o principal, senão único, 

formulador das diretrizes de política externa. Com isso, verifica-se que os momentos de 

mudança da política externa não necessariamente correspondem aos momentos de 

mudança da estrutura política nacional. 

Mais recentemente, a democratização e a própria globalização geram pressões 

crescentes para que o processo decisório em política externa seja mais descentralizado, 

levando em conta os interesses de diversos órgãos e setores da sociedade brasileira. 

Seitenfus sintetiza alguns dos fatores que dificultam a democratização da política 

exterior do Brasil discutidos ao longo do trabalho: 

 

A escassa percepção da importância das questões externas, a tecnicidade, e a 
incompatibilidade de um tratamento eleitoral da grande maioria das questões 

externas, o acentuado corporativismo dos agentes públicos envolvidos neste 

assunto, são elementos fundamentais que fazem com que aspirações de uma 

abertura e de uma democratização dos processos de tomadas de decisões em 
política externa se transformem no principal desafio de uma sociedade que tem 

como objetivo alcançar a plenitude democrática. (Seitenfus, 1994, p.139) 

 

É importante destacar que, assim como exposto nos capítulos anteriores, muitas das 

questões citadas por ele encontram-se em processo de mudança. Desse modo, a 

realização da política externa no país poderia passar a se assemelhar mais ao das demais 

políticas públicas. Segundo Pinheiro e Salomón, 

 

Diferentemente do passado, em que a política externa brasileira era vista com 

singular frente às demais políticas públicas e, portanto, pouco afeita a ser 
investigada por ferramentas que dessem conta de sua formulação no campo 

político, na atualidade é cada vez mais necessária a utilização de ferramentas 

que deem conta da dinâmica política da sua formulação e do seu conteúdo. 

(Pinheiro & Salomón, 2011, p.6) 
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Indícios apresentados no capítulo anterior sugerem que a política externa 

brasileira está passando por um processo de democratização, em níveis diferenciados 

para questões distintas. Nesse sentido, percebe-se que há sim um crescente movimento 

de aproximação de métodos entre a política externa brasileira e as demais políticas 

públicas, mas que ainda falta um longo caminho para que essa política torne-se mais 

democrática. As mudanças focam-se sobremaneira na formulação, ainda com níveis de 

democratização muito baixos nas outras fases dessa política. Ressalta-se principalmente 

o baixíssimo nível de accountability horizontal e vertical da política externa.  

De acordo com Lopes, o “saldo da operação é uma política externa não 

monolítica, não unânime, repleta de dissensos internos quanto a suas ênfases e métodos, 

resultante da agregação assimétrica de interesses de atores sociais e institucionais 

bastante distintos entre si” (Lopes, 2011, p,83). Como ressaltado por Hill ao longo do 

trabalho, emerge, para os órgãos responsáveis pelas relações exteriores, o desafio de 

coordenar as ações internacionais em curso. De qualquer modo, ainda é cedo para 

realizar um diagnóstico definitivo. 

Para concluir, cabe a citação de um trecho do livro “A Identidade Internacional 

do Brasil e a Política Externa Brasileira”, em que o ex-Ministro de Relações Exteriores 

em 1992 e entre 2001 e 2002, Celso Lafer, autor da publicação, afirma que  

 
Traduzir necessidades internas em possibilidades externas para ampliar o poder 

de controle de uma sociedade sobre seu destino, que é no meu entender a tarefa 

da política externa, considerada como política pública, passa por uma avaliação 

de especificidade desses interesses. Esta avaliação baseia-se numa visão, mais 
ou menos explícita, de como realizar o bem comum da coletividade nacional, o 

que não é tarefa singela. Num regime democrático, como é o caso do Brasil, 

pressupõe processos de consulta e mecanismos de representação. Requer novos 
e abrangentes mapas de conhecimento à luz do processo de globalização que, 

lastreado na inovação tecnológica, não só acelerou o tempo e encurtou os 

espaços como também diluiu a diferença entre o ‘interno’ e ‘externo’. (Lafer, 

2000, p.16) 
 

O autor continua a reflexão ao afirmar que “o mais significativo desafio que se coloca 

para a PEB neste início do século XXI é o de como preservar um espaço próprio, no 

plano interno, para poder lidar com o impacto dos tempos da ‘internalização’ do 

mundo” (Ibid, p.121). Fica clara a importância e magnitude do desafio, que deve 

continuar a ser enfrentado e analisado nos próximos anos. 
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